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Onze gemeente zoekt een predikant die naast ons wil staan om samen te groeien in geloof en gemeente te zijn in deze tijd. 
Die ons kan inspireren en waar nodig toe kan rusten op plekken waar we ondersteuning nodig hebben. 
 
We zijn God dankbaar voor een levendige streekgemeente met ruim 500 leden en veel jongeren. Een plek waar we samen ons 
geloof beleven, elkaar dienen en van waaruit we betrokken zijn bij de wereld om ons heen. In onze diensten staan verkondiging, 
gebed en aanbidding centraal. De sfeer in de gemeente is informeel, er zijn veel activiteiten, we houden van muziek en zang, en 
er is sprake van een warme betrokkenheid. 
De afgelopen 20 jaar is de gemeente bijna in aantal verdubbeld. Onze zorgen betreffen de afnemende verbinding en 
betrokkenheid van de leden, in het bijzonder van de groep zestien- tot twintigjarigen, een deel van de jonge gezinnen en 
sommige kinderen. 

Wat zoeken wij? 
De ideale predikant bestaat niet, die verwachten we ook niet in je te vinden. De opsomming hieronder geeft aan wat we als 
gemeente nodig hebben, waarin je ons kan ondersteunen. 
 

Een predikant die: 
• leeft en werkt vanuit een levende relatie met God, onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest, 

• vanuit een doorleefd geloof en met grondige kennis van de Bijbel de inhoud van het christelijk geloof op een duidelijke en 
praktische wijze weet over te brengen in gesprekken en preken, 

• hete hangijzers uit de maatschappij en de Bijbel durft te adresseren en bespreken en zo samen met ons zoekt naar wat de 
veranderende omstandigheden van deze tijd van ons vragen, 

• communicatief vaardig is en ons begeleidt bij persoonlijke geloofsvragen en niet bang is hierover het gesprek te starten, 
ook bij verschillen in geloofsopvatting, 

• meewerkt aan de verbinding tussen de verschillende generaties en leden met diverse (on)kerkelijke achtergronden, 

• oog en hart heeft voor kinderen en jongeren en probeert goed te luisteren naar en in te spelen op de ideeën, wensen, 
beleving en problemen die hen bezighouden, 

• samen met ons jeugdteam meewerkt aan geloofsopvoeding en –onderwijs, 

• probeert naast ons te staan in tijden van vreugde en verdriet en in samenwerking met het pastorale team mensen met 
bepaalde moeiten bezoekt en contact heeft met onze ouderen, 

• voor zover mogelijk de gemeenteleden probeert te leren kennen, zichtbaar bent en deelneemt aan activiteiten, 

• ons aanmoedigt om Gods genade en het evangelie door te geven aan de mensen om ons heen en ons toerust om 
eigentijds en authentiek christen te zijn in de samenleving, 

• samen met het muziekteam werkt aan het vormgeven van samenkomsten die gastvrij zijn ingesteld voor zowel leden als 
niet-leden, overtuigt christenen als ook zoekers. 

Wat bieden wij? 
• Een warme, actieve streekgemeente. 

• Salaris conform de WAP (zie www.ngk.nl/commissies/nga). 

• Samenwerking met en ondersteuning door een goed functionerende kerkenraad en diverse commissies. 

• Hulp in overleg m.b.t. huisvesting. 

• Aantal uren in overleg. 
 

Geïnteresseerd? 
Word je enthousiast om onze gemeente te komen versterken en ondersteunen? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 13 oktober naar beroepingscommissie@ngkmaassluis.nl. 
Of neem contact op via telefoonnummer: 06 4350 9633. 
De profielschetsen van onze gemeente en predikant zijn te vinden op onze website www.ngkmaassluis.nl . 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over onze gemeente kijk op onze website www.ngkmaassluis.nl. 
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